
 Jaarverslag 2015

Hierbij een verslag van de activiteiten van stichting Future for Young People over het
jaar 2015.

Voorjaar 2015 

Youth and Community Center, Tanji
Tijdens ons bezoek aan Gambia hebben we een laatste bijeenkomst gehad met de vier (jonge) 
mensen die het centrum de afgelopen vijf jaar draaiende hielden. We hebben hen gevraagd na 
te denken over wat ze willen doen na overdracht van het centrum aan het dorpscomite in het 
najaar van 2015. We hebben hen drie keuzes voorgelegd n.l.:
* Ze kunnen hun huidige baan voortzetten onder leiding van het dorpscomite.
* Ze kunnen een microkrediet krijgen mits ze met een goed bedrijfsplan komen.
* Ze kunnen van de stichting een afkoopregeling krijgen.
Een van hen, Muhammed Sanno heeft al een keuze gemaakt en wil een eigen internetcafe
starten. In oktober a.s. zullen we vernemen wat de keuze van de anderen is geworden.

Nursery/Primary School, Jakaba
In de winterperiode hebben we van een firma uit Asten weer mooie en splinternieuwe 
schoolmaterialen gekregen voor alle kinderen van de school. Deze zijn met een contianer 
verstuurd en onlangs afgeleverd. Zowel het schoolbestuur als de kinderen zijn hier uiteraard 
erg blij mee.

Sponsorkinderen
Na terugkomst van het bestuur uit Gambia is er naar alle sponsoren van de kinderen een
verslag gestuurd met informatie over de school en de besteding van de gelden.
Wij zijn echter dringend op zoek naar nieuwe sponsoren! Weet u nog iemand die een kind wil
sponsoren voor 40,-- euro per jaar.....??? We kunnen u verzekeren dat uw geld rechtstreeks bij
de school van het kind terecht komt.

Zorgboerderij, Tanji
In januari j.l. is Alhagie Saho weer volop van start gegaan met de afronding van de bouw 
nadat er door het bestuur van FFYP voldoende geld was ingezameld en Wilde Ganzen hier nog 
een schep boven op heeft gedaan. Eerst is er begonnen met de aanleg van een 
watervoorziening en elektriciteit dat van uit de hoofdweg doorgetrokken moest worden. 
Daarna zijn de deuren, ramen, plafonds, tegelvloeren en sanitair geplaatst. We gaan er vanuit 
dat de bouw nu binnen twee maanden afgerond is. Na de zomer kunnen dan geiten en 
schapen worden aangekocht en (gehandicapte) mensen worden aangenomen. Het is een groot
en mooi project geworden en we zijn erg trots op wat er is bereikt. We hopen met dit project 
een belangrijke bijdrage te leveren aan het welzijn van gehandicapten in het dorp Tanji en 
directe omgeving.
.
Nieuw project! Cultureel Skill Centrum, Tanji
Via dit project willen we de tot nu toe kansarme talentvolle lokale jongeren een mogelijkheid
bieden om hun kwaliteiten te benutten. Dit zullen ze doen via het geven van workshops op het
gebied van djembé, dans, Afrikaans koken, batik en houtsnijden aan toeristen, Nederlandse
vrijwilligers en stagiaires en lokale mensen. De activiteiten die we organiseren in Nederland
om geld te genereren zullen vanaf nu voor dit project zijn.



Brainstorm avond
Op 4 september wil het bestuur in gemeenschapshuis de Weijers in Someren een brainstorm
avond organiseren met als belangrijkste doel onze achterban te vergroten en tot nieuwe
ideeen te komen. Voorafgaand zal er door Petra van den Heuvel (voorzitter van FFYP)
informatie gegeven worden over een aantal toekomstplannen van de stichting waarna Hannie
Vervoort (vrijwilliger van FFYP en loopbaanadviseuse) deze avond verder zal leiden. Wie het
leuk vindt om deel te nemen aan deze avond en een warm hart toedraagt aan de stichting kan
zich bij ons aanmelden.

Activiteiten waaraan Future for Young People deelneemt of organiseert
21 Juni Grote Boekenbeurs van 10.00 tot 17.00 uur aan Zandstraat 90, Someren.
5 Juli Deelname Kennedymarsmarkt in Someren.
4 September Brainstormavond in De Weijers, Ter Hofstadlaan 77, Someren om 20.00 uur.
13 September Pure Markt i.c.m. open dag Biologische Geitenkaasboerderij Saanenhof van
12.00 tot 18.00 uur, Somerenseweg 39A, Heeze.
27 September Deelname Regenboogfestival, Kasteeltuin, Geldrop van 12.00 tot 17.00 uur.

Najaar 2015

Youth and Community Center, Tanji
Nadat FFYP dit project gerenoveerd en gerund heeft gedurende 7 jaar hebben we de 
verantwoordelijkheid in oktober jl. - zoals destijds is afgesproken met het Village Development 
Committee (VDC) en de burgemeester - succesvol overgedragen aan de gemeenschap. Het 
gebouw is opnieuw geschilderd en er zijn kleine reparaties verricht van het geld dat in kas was 
tijdens de overdracht. In februari wil het bestuur van FFYP tijdens een bezoek aan Gambia een 
afspraak maken met de VDC om te horen wat hun toekomstplannen zijn voor het centrum.

Nursery Primary School, Jakaba
Onlangs is er nog mailcontact geweest met de school met betrekking tot de gang van zaken. 
Het schoolbestuur doet erg zijn best om de school naar behoren te runnen. Elke dag gaan er ±
300 kinderen naar school en maken ze intensief gebruik van de faciliteiten die FFYP alweer 
enkele jaren geleden heeft aangebracht. Binnenkort gaan er weer nieuwe schoolmaterialen 
vanuit Nederland met een container naar Jakaba zodat alle kinderen kunnen worden voorzien 
van voldoende schriften en schrijfmaterialen.

Sponsorkinderen
Gelukkig hebben ook dit jaar vele kinderen in Gambia sponsorgeld van u mogen ontvangen.
Dat betekent dat zij weer een jaar langer onderwijs hebben kunnen volgen wat erg belangrijk 
is voor hun toekomst. Het is niet voor te stellen dat er nog steeds kinderen zijn op deze wereld
die graag willen leren en die niet de kans hebben om naar school te gaan en hun dromen te 
realiseren. In Nederland is dat de normaalste zaak van de wereld maar in Gambia mag je als 
kind dankbaar zijn als je naar school kunt ofwel omdat je ouders dat kunnen betalen ofwel 
door financiële hulp van een sponsor.

Zorgboerderij, Tanji
Na drie jaar hard werken zowel hier in Nederland met het werven van fondsen als in Gambia 
met de bouw van het project is het dan bijna zover. Op 14 februari wordt de zorgboerderij 
officieel opengesteld. We starten met 4 gehandicapten en 2 begeleiders. De eerste gesprekken 
met hen hebben al plaatsgevonden. Zij gaan zorgen voor een kudde geiten en schapen en er 
wordt een winkel geopend met baby- en kinderkleding. De verkoop van zowel de dieren als de 
kleding moet in de toekomst voldoende geld genereren om het project zelfvoorzienend te 
krijgen. Het is een prachtig project geworden en we verwachten in de toekomst veel 
belangstelling van Nederlandse vrijwilligers die het leuk vinden om mee te werken op de 
zorgboerderij.

Cultureel Skill Center, Tanji
Toen de bouw van de zorgboerderij nog in volle gang was waren er alweer plannen voor een 
nieuw project, namelijk een cultureel skill centrum voor talentvolle jongeren. In Gambia zijn er
veel jongeren met uitzonderlijk kunstzinnig talent, alleen kunnen ze hiermee geen geld 



verdienen. FFYP wil hen een kans bieden om hun talenten te delen door middel van het geven 
van workshops (muziek, dans, koken, houtbewerking en dergelijke) aan toeristen, vrijwilligers 
en de lokale bevolking. Hiervoor krijgen ze op basis van zzp een inkomen. Tevens zal er op het 
project voorlichting gehouden worden over gezondheid, gezonde voeding en het gebruik van 
geneeskrachtige planten en struiken.

Lower Basic School, Jahawour
Henk Menninga en zijn vrouw Lineke zijn op dit moment actief financiele middelen aan het 
werven voor de kinderen in Jahawour (dorp in het binnenland van Gambia) die niet de kans 
hebben om naar school te gaan. Ze hebben onlangs een aantal sponsoren gevonden waardoor 
20 Gambiaanse kinderen binnenkort naar school kunnen. Een geweldig resultaat!

Vakschool, Kartong
Willeke Stoffelsen wil graag een vakschool in het meest zuidelijke dorp van Gambia realiseren. 
Haar projectpartner Sanna uit Gambia is nu in Nederland en zij zullen in de komende maanden
samen presentaties geven op beroepsscholen om aandacht te vragen voor dit project.

Activiteiten FFYP najaar 2015
• Voor de eerste keer hebben we dit jaar een paranormale beurs georganiseerd, waaraan 
Marianne Huisman en vele andere mediums deelnamen. Het was een gezellige beurs die goed 
bezocht werd.
• Na acht jaar de boekenbeurs in De Weijers te hebben gehouden, hebben we besloten om de
boekenbeurs en de boekenuitverkoop samen te voegen en eenmaal per jaar te houden in de
Zandstraat. Dit vanwege het vele zware werk dat ermee gepaard gaat.
• Tevens hebben we deelgenomen aan Festival Wereldwijd in Loon op Zand, de jaarmarkt bij
Amaliazorg en het Regenboogfestival in Geldrop.
• De Pure Markt op biologische geitenkaasboerderij Saanenhof in Heeze was weer erg gezellig.
Het weer werkte goed mee, de markt was goed bezocht en er waren leuke kraampjes.
• Marianne Huisman gaf een paranormale avond voor FFYP in Someren.
Hoewel het dit keer niet zo druk was, was het wel een heel mooie avond.
• Omdat FFYP van het Wereldhuis (kringloopwinkel) in Eindhoven een
donatie heeft mogen ontvangen, werd er een tegenprestatie verwacht.
Daarom hebben Petra en Nellie daar een middag kleding gesorteerd.
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Alhagie Saho (lokale samenwerkingspartner Gambia)
Nfa Saho (lokale samenwerkingspartner Gambia)
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